Kritisk sykdom
Dokument med opplysninger om forsikringsproduktet
Firma: Eika Forsikring AS

Produkt: Kritisk sykdom

For fullstendig informasjon om hva forsikringen omfatter og hvilke begrensninger som gjelder viser vi til
forsikringsbevis og forsikringsvilkår.
Hva omfatter forsikringen?
Forsikringen er en sykeforsikring som gir rett til en avtalt engangsutbetaling ved en kritisk sykdom dersom
diagnosen omfattes av listen nedenfor. Utbetalingen kan gi nødvendig økonomisk trygghet og handelfrihet ved
alvorlig sykdom. Du kan kjøpe forsikringen fra du er 18 til 60 år.

Hva er forsikret?
Forsikringen omfatter følgende
sykdommer:
Kreft
Hjerteinfarkt
Hjerneslag
Hjernesvulst
Nyresvikt
Multippel sklerose (MS)
Blindhet
Døvhet
Tverrsnittlammelser
Motornevronsykdom
Alzheimer
Tap av taleevne
Parkinsons sykdom
Hjerteklaffkirurgi
Organtransplantasjon
Hjerteoperasjon
Alvorlige brannskader
Tap av ben eller arm
Utposning på hovedpulsåren
(aortaaneurisme)

Hva kan du velge å forsikre i tillegg?
Ingen tilleggsforsikringer.

Hva er ikke forsikret?
Forhold som foretaket har reservert
seg mot i helsevurderingen
Forsikringstilfeller som har vist tegn
og/eller symptomer, eller er påvist før
det har gått 3 måneder etter at alle
spørsmålene i helseerklæringen er
besvart, signert og mottatt av Eika
Forsikring.
Sykdom/lidelse oppstått ved
selvforskyldt rus
Sykdom/skade oppstått ved særlige
risikofylte sports- og fritidsaktiviteter
Deltakelse i profesjonell idrett
Listen er ikke uttømmende. For fullstendig
oversikt, se vilkår.

Hvilke begrensninger gjelder for
forsikringen?
Forsikringen gjelder kun for personer
med fast bosted i Norge, og som er
medlem av norsk folketrygd
Forsikrede må være i live 30 dager
etter at kriterier for utbetaling er
oppfylt, operasjon er gjennomført,
eller Forsikrede er oppført på venteliste
Erstatningen kan bli redusert eller falle
helt bort ved sykdom/lidelse som
Forsikrede ved forsett eller grov
uaktsomhet har fremkalt eller forverret

Hvor gjelder forsikringen?
Norge, Sverige og Danmark.
Utenfor Norge, Sverige og Danmark gjelder forsikringen midlertidige utenlandsopphold i inntil 6
måneder.
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Hva er mine forpliktelser?
Ved avtaleetablering:
Gi riktige og fullstendig svar på foretakets spørsmål
Gi opplysninger om særlige forhold som du må forstå er av vesentlig betydning for foretakets
vurdering av risikoen.
Mens avtalen løper:
Informere om endringer som måtte ha betydning for forsikringen (f.eks. nye røykevaner)
Når det meldes en skade:
Skade skal meldes foretaket dersom du får en sykdom/skade nevnt ovenfor.
Foretaket er fri for ansvar dersom kravet ikke er meldt foretaket innen ett år.
Gi foretaket fullmakt til å innhente de opplysninger og dokumenter som er nødvendige for å
kunne ta stilling til kravet.

Når og hvordan betaler jeg?
Forsikringen må betales innen fristen som framkommer på betalingsvarselet.
Du kan velge å betale forsikringen med faktura eller avtalegiro.

Hvor lenge varer avtalen?
Forsikringen opphører den dagen du fyller 67 år, ved utbetaling av forsikringssummen eller ved
tidligere oppsigelse.

Hvordan kan jeg avslutte forsikringsavtalen?
Oppsigelse:
Du kan si opp forsikringen når som helst, jf. FAL § 12-3. Oppsigelsen må være skriftlig.
Flytting:
Hvis du ønsker å flytte forsikringen til et annet forsikringsforetak, anbefaler vi at du sier opp
forsikringen i Eika Forsikring etter å ha levert ny helseerklæring til mottakende foretak. Er dekningen
tilsvarende er du fritatt ny symptomklausul.
Gjenopptak:
Du har også rett til å gjenoppta forsikringen etter flytting. Disse betingelsene må foreligge:
Forsikringen må ha vært aktiv i minst 12 måneder forut for oppsigelse
Forsikringen må være sagt opp etter at du har levert ny helseerklæring til nytt foretak
Du må ha søkt om tilsvarende forsikring og forsikringssum
Du har fått reservasjon, tilleggspris eller avslag i mottakende foretak
Gjenopptakelsesretten er innen 6 måneder etter oppsigelse.

